Aan College van B&W, Rhenen
Onderwerp: Advies Minimabeleidplan 2016-2020
Rhenen, 29 juni 2016
Geacht College,
Op 2 juni 2016 ontving de Adviesraad Sociaal Domein van u bovengenoemd document met het
verzoek hierover een advies uit te brengen. Daarop is een werkgroep gevormd bestaande uit een
aantal leden van de Adviesraad plus een aantal personen van buiten de Adviesraad, die
(ervarings)deskundig zijn op dit gebied. Op 22 juni heeft deze werkgroep van gedachten gewisseld
met mevr. Evelien van der Lende over dit plan en ontving daarbij tevens de Evaluatie Meerjarennota
Minimabeleid 2012 – 2015.
Op basis hiervan brengt de Adviesraad Sociaal Domein het volgende advies uit.
1. De titel van het document luidt “Minima beleidplan 2016-2020, Terugzien en vooruit helpen”.
Verderop staat: “Minimabeleid is meer dan inkomensondersteuning” en “We staan een integrale
aanpak voor”. Dit is ook de mening van de Adviesraad. Maar tevens schrijft u dat dit beleidplan
zich beperkt tot “de uitwerking van het coalitieakkoord voor wat betreft het minimabeleid,
onderdeel inkomensondersteuning”.
Het blijkt inderdaad dat dit document zich beperkt tot de vormen van inkomensondersteuning en
geen recht doet aan de titel Minimabeleidplan, noch aan een integrale aanpak.
Advies
 Wijzig de titel van dit document in die zin dat het duidelijk is dat dit plan zich beperkt tot het
beleid met betrekking tot inkomensondersteuning.
 Stel een plan op voor een integraal minimabeleid, waarvan zaken als schuldhulpverlening, het
activeren van de minima, het meedoen, voorlichting e.d. deel van uitmaken. Daarbij zou ook
aangegeven moeten worden hoe de gemeente opereert in het geheel van initiatieven die
binnen de gemeente worden ontplooid om de armoede te bestrijden.
2. In het beleidplan 2012-2015 staat:
“Het college had bepaald dat er niet bezuinigd diende te worden op het minimabeleid. Het beleid
was op zodanige wijze omschreven dat het risico op overschrijdingen beperkt was. Wanneer er
geld zou overblijven zou dat gereserveerd worden en weer ten goede komen aan de doelgroep.
Aanvragen van minimaregelingen mochten niet geweigerd worden vanwege volledig opgebruikte
budgetten.”
Een dergelijke zinsnede is niet opgenomen in het nieuwe plan.
Advies
Voeg een passage toe waarin aanvragen van minimaregelingen niet mogen worden geweigerd
vanwege volledig opgebruikte budgetten.
3. Het mag worden verondersteld dat de Evaluatie Meerjarennota Minimabeleid 2012 – 2015 mede

als basis dient voor het nieuwe beleid. Dit blijkt niet consequent te zijn gedaan. Zo wordt in het
evaluatiedocument niet ingegaan op het advies om de periode waarna opnieuw een beroep kan
worden gedaan op een nieuwe computer (nu 4 jaar) te verkorten en om
onderhoudsabonnementen te vergoeden.
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Advies
Refereer in het beleiddocument expliciet aan de adviezen van de evaluatie en geef eventueel aan
waarom van deze adviezen wordt afgeweken.
4. Ad. 2.9 Stichting Noodfonds Rhenen
In deze paragraaf wordt gesteld dat het Noodfonds financiële ondersteuning ontvangt van de
gemeente en van de kerken. Zij ontvangt echter ook bijdragen van particulieren.
Het is verder niet duidelijk hoe de gemeente haar rol bij het verstrekken van noodhulp ziet, b.v.
wanneer komt iemand in aanmerking voor Bijzondere Bijstand en wanneer worden zij
doorverwezen naar het Noodfonds?
Tevens ontbreekt in dit beleidplan 2016 – 2020 een visie op de ondersteuning voor de gehele
periode.
Advies
 Verduidelijk de rol van het Noodfonds in het beleidplan in relatie tot Bijzondere Bijstand en
broodnood.
 Geef een meerjaren perspectief tot en met 2020
5. Voorlichting over minimaregelingen
Alhoewel uit de evaluatie van het minimabeleid blijkt dat 80% van de doelgroep gebruik maakt
van de GTR regelingen, blijkt dat veel mensen niet op de hoogte te zijn van bestaande
mogelijkheden voor minima en hoe deze aan te vragen. U pleit daarom ook voor een vergroting
van het bereik. Daarbij wordt genoemd dat Veenendaal cursussen heeft ingekocht voor
intermediairs en verwijzers m.b.t. inkomensondersteuning en formulierenbrigade. Hieruit wordt
echter niet duidelijk wat er in Rhenen wordt ondernomen voor een vergroting van het bereik.
Verder blijkt dat informatie over de minimaregelingen soms lastig zijn te vinden en vaak ook
fragmentarisch wordt aangeboden.
Advies
a. Onderzoek de mogelijkheden om vrijwilligers op te leiden en in te schakelen die voorlichting
kunnen geven op dit gebied, en die tevens mensen kunnen helpen bij het invullen van
formulieren. Daarbij kan men denken aan activiteiten in het kader van de Tegenprestatie, die
deels plaats zouden kunnen vinden in de nog op te zetten Participatiepunten. Dit zou ook
kunnen bijdragen aan het activeren van de minima.
b. Verbeter de vindbaarheid van de regelingen voor de minima op de website van de gemeente.
Maak van alle regelingen voor de minima één document en plaats dat op de website van de
gemeente. Plaats verwijzingen naar dit document op de websites waar nu een delen van de
informatie zijn geplaatst.
6. Ad Bijlage 1, Algemeen
Hierin wordt gesteld “Personen met een hoger inkomen dan de 110% norm, maar waarbij beslag
gelegd is op het inkomen, waardoor het besteedbaar inkomen feitelijk onder de norm ligt, komen
ook voor de regeling in aanmerking”.
Voor een aantal voorzieningen geldt een andere inkomens norm, zoals een norm van 130% voor
de collectieve ziektekostenverzekering. Ook is het denkbaar dat het werkelijk besteedbaar inkomen
door andere oorzaken lager uitvalt.
Advies
Bovenstaande zin als volgt aanpassen:”Personen met een hoger inkomen dan de voor de
regelingen gehanteerde inkomensnormen, kunnen door verschillende oorzaken (b.v.
beslaglegging) lagere besteedbare inkomens hebben. Voor de bepaling of personen in aanmerking
komen voor een regeling, zal daarom worden uitgegaan van het besteedbaar inkomen.
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De Adviesraad Sociaal Domein Rhenen hoopt met dit advies een positieve bijdrage te leveren aan de
veranderingen in het Sociaal Domein in de gemeente Rhenen.
Graag ontvangen we uw reactie op dit advies.
Hoogachtend,

Tjark Struif Bontkes
Adviesraad Sociaal Domein Rhenen
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